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Mga Kailangan sa Pagsapi:
1. Sulat ng pagsapi sa pangulo ng PAKISAMA

2. Resolusyon ng Lupong Tagapagpasiya
3. Batayang dokumento ng samahan 

at listahan ng pamunuan
4. Rehistrasyon (SEC, BRW-DOLE, CDA)

5. Bayad Pagsapi (P1,000)

Maaaring  sumapi kung kayo ay:
· Samahan ng maliliit na magsasaka

· Samahan ng maliliit na mangingisda
· Samahan ng mga katutubo

· Samahan ng kababaihan sa kanayunan
· Samahan ng kabataan sa kanayunan
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PARA SA IBA PANG IMPORMASYON
Website: www.pakisama.com

Email: pakisama.natl@yahoo.com
Telefax: (+632) 4342079

Kasaysayan
Mula sa mga sunud-sunod na konsultasyon ng mga nasa 
laylayan noong 1986, pagkatapos ng rebolusyong EDSA, 
nagsimula ang PAKISAMA. Isinagawa ito sa 70% ng mga 
probinsiya, kalahok ang mahigit 10,000 lider-magsasaka. 

Layon nitong magbalangkas ng programa ng tunay na 
reporma sa agraryo at pangisdaan. Ang pangangailangan ng 

isang malakas na pambansang alyansa upang isulong ang 
repormang agraryo at pangisdaan, kaunlaran sa kanayunan 

at proteksyon ng karapatan ng mga magsasaka ay tumingkad 
mula sa mga serye ng konsultasyon na nagtapos sa isang 

pambansang pagtitipon kung saan iniluwal ang PAKISAMA

Pangarap
Matibay, masagana at mapagkalingang pamilya ng mga 

magsasaka, at komunidad sa kanayunan na hindi matitinag

Misyon
Kami ay isang pambansang kilusan at kumpederasyong

laan sa pagsasakapagyarihan ng samahan ng mga maliliit na 
sakahang pampamilya

Layunin
Upang palakasin ang mga pamilyang magsasaka at kanilang 

komunidad na: 
1. Ariin at pamahalaan ang kanilang mga yamang-lupa at 
katubigan; 2. Pagyamanin ang produksyon at tibay sa mga 

kalamidad; 3. Iangat ang kanilang kapangyarihan sa 
merkado at patuloy na paunlarin ang kanilang mga produkto; 

4. Makabuluhang pakikilahok sa pagsusulong ng mga 
patakaran at programang pambayan 
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Estratehiya
1. Organisahin, palakasin at bigkisin ang mga pamilyang 

magsasaka at ang kanilang negosyo
2. Bigkisin ang mga pamilyang magsasaka at i-ugnay sa mga 
institusyong tutulong sa kanilang mga hangarin at pangarap
3. Kumilos upang impluwensiyahan ang mga patakaran at 

programa, upang tiyakin ang pulitikal na tinig ng mga
pamilyang magsasaka

Programa
1. Paglilipat ng pagmamay-ari at kontrol ng mga yaman sa 

mga pamilyang magsasaka
2. Pagsusulong ng mga patakaran at polisiya at pangangalaga 

ng kapangyarihang pampulitika ng maliliit na magsasaka
3. Likas-kayang pagsasaka at pagpapaunlad ng pangisdaan
4. Pagpapalawak at pagsusulong ng kapantayan ng kasarian

5. Pagtatatag at pagpapaunlad ng pagnenegosyo at 
kooperatiba

Gabay na Pagpapahalaga at Prinsipyo
1. Dangal ng Bawat Tao

2. Katarungang Panlipunan
3. Lubos na Pagbaka sa Korapsyon

4. Pluralismo, Pagkakaisa sa gitna ng Pagkakaiba-iba, 
Demokrasya sa Lahat ng Antas, Tunay na Pagkamakatao

5. Mapayapang Pakikibaka
6. Likas- Kayang Kaunlaran

7. Lupa sa Nagbubungkal, Katubigan sa mga mangingisda, 
at Lupang Ninuno sa mga Katutubo
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